Projektas
LIETUVOS RESPUBLIKOS
LABDAROS IR PARAMOS FONDŲ ĮSTATYMO 7, 8, 9, 18, ir 22 STRAIPSNIO
PAKEITIMO ĮSTATYMAS
2018 m.

d. Nr.
Vilnius

1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas
1. Pripažinti 7 straipsnio 3 dalį netekusią galios.
2. Pripažinti 7 straipsnio 5 dalį netekusią galios.
2 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas
1. Pripažinti 8 straipsnio 2 dalies 2 punktą netekusiu galios.
2. Pakeisti 8 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:
„7. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2
balsų visuotiniame dalininkų susirinkime turinčių fondo dalininkų, jeigu fondo įstatuose nenustatyta
kitaip. Jeigu visuotiniame dalininkų susirinkime nėra kvorumo, fondo įstatuose nustatyta tvarka turi
būti šaukiamas pakartotinis susirinkimas. Šis susirinkimas turi teisę priimti sprendimus neįvykusio
visuotinio dalininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepaisydamas jame dalyvaujančių
dalininkų skaičiaus.“
3. Pakeisti 8 straipsnio 8 dalį ir išdėstyti ją taip:
”8. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau
balsavimo metu dalyvaujančių fondo dalininkų balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, kurie balsuodami
susilaiko, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsuojant nedalyvavusiais asmenimis), jeigu fondo
įstatuose nenustatyta didesnė dauguma. Šios dalies nuostatos taikomos ir priimant sprendimus
pakartotiniame dalininkų susirinkime.“
3 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas
1.Pakeisti 9 straipsnio 6 dalį ir išdėstyti ją taip:
„6. Kolegialaus valdymo organo nariais gali būti fondo dalininkai ir (ar) jų pasiūlyti fiziniai
asmenys. Fondo įstatuose gali būti nustatyti papildomi reikalavimai kolegialaus valdymo organo
nariui.“
4 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas
1. Papildyti 18 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1) neatlygintinai perduoti fondo turtą, išskyrus labdarą ir paramą, nuosavybėn, pagal patikėjimo ar
panaudos sutartis fondo dalininkui, valdymo ir kolegialių organų nariui, fonde pagal darbo sutartį
dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui;“.
2. Pakeisti 18 straipsnio 2 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:
„4) fondo turtą ir lėšas, įskaitant pelną, kokia nors forma skirstyti to fondo dalininkams ir (ar) jo
organų nariams, fonde pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai mokamas
darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais ar fondo prievolėmis susijusios išmokos ir
pagal autorinę sutartį mokamas autorinis atlyginimas;“
3. Pakeisti 18 straipsnio 2 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:
„6) garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą;“
4. Pripažinti netekusiu galios 18 straipsnio 2 dalies 7 punktą.
5. Pripažinti netekusiu galios 18 straipsnio 6 dalį.

5. straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas
1. Papildyti 22 straipsnio 1 dalį 3 punktu:
„3) iš fondo lėšų“
2. Pakeisti 22 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip“
„4. Tais atvejais, kai neliečiamąjį kapitalą sudarančios lėšos, investuojamos ne į indėlius Lietuvos
Respublikos kredito įstaigoje arba kredito įstaigoje, kurios buveinė yra Europos Sąjungos valstybėje
narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje, turinčioje filialą Lietuvos Respublikoje, arba
Vyriausybės vertybinius popierius, į vieną investavimo objektą gali būti investuojama ne daugiau
kaip 50 procentų neliečiamąjį kapitalą sudarančių lėšų.“
6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
1. Šis įstatymas įsigalioja ...........

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas

Projekto
lyginamasis variantas
LIETUVOS RESPUBLIKOS
LABDAROS IR PARAMOS FONDŲ ĮSTATYMO 7, 8, 9, 18, ir 22 STRAIPSNIO
PAKEITIMO ĮSTATYMAS
2018 m.

d. Nr.
Vilnius

1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas
1. Pripažinti 7 straipsnio 3 dalį netekusią galios.
„3. Fondo įstatuose nustatytų kolegialių organų, kurie nėra valdymo organai, nariams už veiklą
neatlyginama.“
2. Pripažinti 7 straipsnio 5 dalį netekusią galios.
„5. Dalininkų susirinkimai ir kolegialių organų posėdžiai turi būti protokoluojami.“
2 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas
1. Pripažinti 8 straipsnio 2 dalies 2 punktą netekusiu galios.
2) priimti sprendimus dėl dalininkų pašalinimo iš fondo šio įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje nurodytu
atveju, taip pat dėl dalininko teisių suteikimo paramos teikėjams.
2. Pakeisti 8 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:
„7. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2
balsų visuotiniame dalininkų susirinkime turinčių fondo dalininkų, jeigu fondo įstatuose nenustatyta
didesnė dauguma kitaip. Jeigu visuotiniame dalininkų susirinkime nėra kvorumo, fondo įstatuose
nustatyta tvarka turi būti šaukiamas pakartotinis susirinkimas ne anksčiau kaip po 5 dienų ir ne
vėliau kaip po 21 dienos nuo neįvykusio visuotinio dalininkų susirinkimo dienos. Šis susirinkimas
turi teisę priimti sprendimus neįvykusio visuotinio dalininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais,
nepaisydamas jame dalyvaujančių dalininkų skaičiaus.“
3. Pakeisti 8 straipsnio 8 dalį ir išdėstyti ją taip:
”8. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau
balsavimo metu dalyvaujančių fondo dalininkų balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, kurie balsuodami
susilaiko, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsuojant nedalyvavusiais asmenimis), jeigu fondo
įstatuose nenustatyta didesnė dauguma. Šio straipsnio 2 dalies 1, 7 ir 8 punktuose nurodytiems
visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams priimti ir skiriant (renkant) kolegialių valdymo
organų narius reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių fondo dalininkų balsų. Šios
dalies nuostatos taikomos ir priimant sprendimus pakartotiniame dalininkų susirinkime.“
5 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas
1.Pakeisti 9 straipsnio 6 dalį ir išdėstyti ją taip:
„6. Kolegialaus valdymo organo nariais gali būti fiziniai asmenys – fondo dalininkai ir fondo
dalininkų – juridinių asmenų fondo dalininkai ir (ar) jų pasiūlyti fiziniai asmenys. Fondo įstatuose
gali būti nustatyti papildomi reikalavimai kolegialaus valdymo organo nariui.“
6 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas
1. Papildyti 18 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1) neatlygintinai perduoti fondo turtą, išskyrus labdarą ir paramą, nuosavybėn, pagal patikėjimo
ar panaudos sutartis fondo dalininkui, valdymo ir kolegialių organų nariui, fonde pagal darbo sutartį
dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui;“.

2. Pakeisti 18 straipsnio 2 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:
„4) fondo turtą ir lėšas, įskaitant pelną, kokia nors forma skirstyti to fondo dalininkams ir (ar) jo
organų nariams, fonde pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai mokamas
darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais ar fondo prievolėmis susijusios išmokos ir
pagal autorinę sutartį mokamas autorinis atlyginimas;“
3. Pakeisti 18 straipsnio 2 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:
„6) įkeisti fondo turtą, garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą;“
4. Pripažinti netekusiu galios 18 straipsnio 2 dalies 7 punktą.
„7) skolintis;“
5. Pripažinti netekusiu galios 18 straipsnio 6 dalį.
„6. Laikantis Vyriausybės nustatytos tvarkos, fondo administravimo išlaidoms padengti per vienus
metus gali būti panaudojama ne daugiau kaip 20 procentų per tuos metus gautų fondo pajamų,
įskaitant šio įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje nurodytas pajamas.“
5. straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas
2. Papildyti 22 straipsnio 1 dalį 3 punktu:
„3) iš fondo lėšų“
2. Pakeisti 22 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip“
„4. Tais atvejais, kai neliečiamąjį kapitalą sudarančios lėšos, investuojamos ne į indėlius Lietuvos
Respublikos kredito įstaigoje arba kredito įstaigoje, kurios buveinė yra Europos Sąjungos valstybėje
narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje, turinčioje filialą Lietuvos Respublikoje, arba
Vyriausybės vertybinius popierius, į vieną investavimo objektą gali būti investuojama ne daugiau
kaip 20 50 procentų neliečiamąjį kapitalą sudarančių lėšų.“
6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
2. Šis įstatymas įsigalioja ...........

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas

LIETUVOS RESPUBLIKOS
LABDAROS IR PARAMOS FONDŲ ĮSTATYMO 7, 8, 9, 18, ir 22 STRAIPSNIO
PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1.
Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir
uždaviniai
Šiuo įstatymu pakeitimu siekiama gerinti nevyriausybinių organizacijų (konkrečiai –
labdaros ir paramos fondų) teisinę aplinką. Pakeitimas padės nevyriausybinėms organizacijoms
plėsti savo veiklą ir lengviau suprasti įstatymo keliamus reikalavimus, nes pakeitimas supaprastina
kai kurias procedūras ir įstatymo formuluotes.
Taip pat šiuo pakeitimu siekiama panaikinti pagrindimo neturinčius reikalavimus, kurie
stipriai suvaržo labadaros ir paramos fondus, savo veikloje siekiančius visuomenei naudingų tikslų.
2.
Įstatymo projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir
rengėjai
Įstatymo projektą inicijuoja Nevyriausybinių organizacijų taryba.
3.
Kaip šiuo metu yra reguliuojami įstatymų projektuose aptarti teisiniai santykiai?
Šiuo metu pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymą nevyriausybinės
organizacijos privalo vykdyti savo veiklą laikantis pagrindo neturinčių procedūrų ir ribojimų. Pvz.
įstatymas neleidžia kolegialių organų nariams atlyginti už veiklą valdymo organuose. Taip pat
fondams neleidžiama atlyginti dalyviams, kai fondas susijęs su fondo dalyvių civiliniais prievoliniais
santykiais, pvz. nuoma. Šiuo pakeitimu siekiama panaikinti šiuos ir panašaus pobūdžio ribojimus.
Taip pat įstatyme yra numatyti tam tikri biurokratiniai veiksmai, pvz. griežti terminai
pakartotinio visuotinio dalininkų susirinkimo šaukimo terminai, kurių siekiama atsisakyti, kad būtų
palengvinta labdaros ir paramos fondų veikla.
4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų
laukiama
Priėmus šį įstatymą bus suteikta galimybė nevyriausybinėms organizacijoms veikti
efektyviau, bus sumažinti biurokratiniai reikalavimai, kurie šiuo metu keliami labdaros ir paramos
fondams.
Taip pat priėmus šiuos pakeitimus pagerės labdaros ir paramos fondų finansinė aplinka ir
padėtis, nes jiems bus leista skolintis ir tam tikrais atvejais investuoti didesnes lėšas.
Laikytina, kad šis įstatymų variantas paskatins nevyriausybinių organizacijų sektoriaus plėtrą
ir pagerins bendrą nevyriausybinių organizacijų teisinę aplinką.

5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, galimos neigiamos
priimtų įstatymų pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų
išvengta
Neigiamų pasekmių nenumatoma.
6. Kokią įtaką įstatymas turės kriminogeninei situacijai, korupcijai
Įstatymo projektas neigiamos įtakos kriminogeninei situacijai, korupcijai neturės.
7. Kaip įstatymo įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai
Įstatymas skatins galimybes vystyti nevyriausybinių organizacijų sektorių, įskaitant ir
socialinį verslą.

8. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius
galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios
Priėmus Įstatymą, galiojančių teisės aktų keisti ar naikinti nereikės, papildomų teisės aktų
priimti nereikės.
9. Ar įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos,
Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, o įstatymo projekto sąvokos ir jas įvardijantys
terminai įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka
Įstatymo projektas parengtas laikantis nustatytų reikalavimų,
10. Ar įstatymų projektai atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus
Įstatymo projekto nuostatos atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus.
11. Jeigu įstatymams įgyvendinti reikia įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, kas ir
kada juos turėtų priimti
Nereikia.
12. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks
įstatymams įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti (pateikiami prognozuojami rodikliai
einamaisiais ir artimiausiais 3 biudžetiniais metais)
Įstatymo projekto nuostatoms įgyvendinti papildomų valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų
valstybės įsteigtų fondų lėšų nereikės.
13. Įstatymų projektų rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados
Įstatymo projekto rengimo metu specialistų vertinimo ir išvadų negauta.
14. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiems projektams įtraukti į kompiuterinę paieškos
sistemą, įskaitant Europos žodyno „Eurovoc“ terminus, temas bei sritis
nevyriausybinė organizacija, labdaros ir paramos fondas
15. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai
Nėra

